Hoe bereik je de zelfregiecoaches?

notes:

Je kunt een mail sturen aan:
zelfregiecoaches@zelfregiecentrum.nl
Of je kunt aan je begeleider of praktijkondersteuner
vragen om ons te benaderen.

ZELFREGIECOACHES

De zelfregiecoach

Welke mogelijkheden zijn er?

Wat we als zelfregiecoaches voor jou kunnen betekenen, is eigenlijk een beetje lastig uit te leggen.
Het liefst gaan we er met je over in gesprek, dat
werkt meestal beter dan een folder. In elk geval zijn
we ervaringsdeskundig. Dat betekent dat we zelf
een (psychische) kwetsbaarheid hebben gehad –en
soms ook nog hebben- en toch een fijn en zinvol
leven hebben weten op te bouwen. Je zou kunnen
zeggen dat onze kwetsbaarheid onze kracht is geworden. Wat we daarover allemaal geleerd hebben,
zetten we nu in om anderen te helpen.

Naast een luisterend oor, kent de zelfregiecoach allerlei mogelijkheden die jou kunnen helpen om de draad
van je leven weer op te pakken. Voorbeelden hiervan
zijn:

Met een zelfregiecoach kun je vrijwel alles bespreken.
Dat kan natuurlijk ook met een behandelaar of hulpverlener maar het verschil is dat wij uit eigen ervaring
veel herkennen. We weten bijvoorbeeld heel goed
hoe moeilijk het kan zijn om de draad van je leven
weer op te pakken of te worstelen met schaamte, verlies van hoop, verlies van belangrijke rollen in je leven
of problemen met instanties. Een zelfregiecoach kijkt
naar jou als compleet mens met alles erop en eraan
en niet alleen maar als iemand die ziek is of kwetsbaar.

‘Herstellen Doe Je Zelf’
Herstellen Doe Je Zelf is een cursus waarin je samen
met anderen aan de slag gaat om je leven in te richten
op een manier waar je zelf tevreden mee bent. Twaalf
bijeenkomsten, gratis deelname.
Voor meer informatie en aanmelding: Lia Coumans,
liacoumans@zelfregiecentrum.nl 06-28318128

Een Crisis- of Hulpkaart
Een crisis is iets naars om mee te maken. Tijdens een
crisis ben je soms flink in de war en kun je jouw wensen en gevoelens niet goed onder woorden brengen.
Je raakt de controle kwijt. Met de Crisiskaart of Hulpkaart behoud je zelf de regie en laat je jouw eigen
stem horen in een verwarrende tijd.

Samen kijken naar mogelijkheden

Weer wat meer onder de mensen komen

Samen kijken naar mogelijkheden om tot je recht te
komen. Misschien was je al ooit ergens vrijwilliger of
medewerker en vind je het lastig om de stap te zetten
om terug te keren. Of zou je graag iets willen doen als
vrijwilliger maar weet je niet goed wat. Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.

Bijvoorbeeld door samen een bezoekje te brengen aan
de open inloop van het Zelfregiecentrum of een andere plek waar mensen elkaar ontmoeten.

Het Herstelhuis ‘de Blauwe Reiger’ (lokatie Weert)

De Yucel-methode: bouwen aan herstel
Aan de hand van gekleurde blokken kijk je samen met
de zelfregiecoach hoe je leven er op dit moment uitziet
en waar je naartoe zou willen.

In een herstelhuis kun je terecht als je een time-out
nodig hebt en bijvoorbeeld even afstand wil nemen
van je eigen omgeving. Je kunt er tot twee weken verblijven en er staan ervaringsdeskundigen klaar om
met je te praten over herstel en zelfregie.
Voor meer informatie: Herstelhuis de Blauwe Reiger,
0495-585672

